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 A Duna Charta Egyesület 
Módosított és egységes szerkezetbe foglalt 

 

Alapszabálya 
 
A Duna Charta Egyesület (bírósági lajstromszáma: Pk.60830/2002) 2009. évi  rendes  
Közgyűlésén 2009. január 21-én és a közhasznú besorolás elnyerése érdekében 
szükségessé vált Alapszabály kiegészítések elfogadása ügyében tartott 2009. április 6-
i rendkívüli Közgyűlésen a Tagok a Duna Charta Egyesület Alapszabályát egységes 
szerkezetben a következő szöveggel  fogadják el :  
 
Az Egyesület neve:     Duna Charta Egyesület 
Székhelye:      1052 Budapest, Deák tér 3. 
Levelezési címe:     a székhely címén  
Az egyesület tevékenységének jellege:  közhasznú 
 
Az Duna Charta Egyesület- továbbiakban röviden: Duna Charta- célja és küldetése a 
Duna vízgyűjtő területének megóvása és a szellemi környezetvédelem. Működése 
kiterjed az ország egész területére. A Duna Charta  közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat, szervezete pártoktól független és pártoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. A Duna Charta közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 
 
E tevékenységet nyereség és vagyonszerzési cél nélkül  az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú  szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 
szerint közhasznú egyesület formájában végzi. A Duna Charta közhasznú 
tevékenységi köre a Ksz tv. 26. § c) 8. és 9. pontjában felsorolt természet,- és 
környezetvédelem.  
 
A Duna Charta kiadásait tagdíjakból, valamint természetes- és jogi személyek 
adományaiból fedezi, várható éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot. 
Amennyiben az egyesület éves árbevétele meghaladja az 5.000.000,- Ft-ot a közgyűlés 
az elnökségtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre. 
 
Az Duna Charta vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. A Duna Charta befektetési tevékenységet a 
Közgyűlés által elfogadott befektetési szabályzat alapján folytathat. A Duna Charta 
cél szerinti tevékenységéből származó, illetve gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
 

EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE 
 
 
A Duna Charta tagjai közé felvehető minden olyan természetes személy, aki két tag 
ajánlását megszerezte és az Alapszabály rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek 
elfogadja. A tag felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik.  
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Az egyesületi tagság megszűnik a tag halálával, kilépésével vagy kizárással és  
törléssel. Törléssel  abban az esetben szűnhet meg a tagsági viszony, ha a tag  
tizenkét  hónapon keresztül nem fizet a tagdíjat és a díjfizetési kötelezettségét írásbeli 
figyelmeztetés ellenére az ott írt póthatáridőn belül sem teljesíti.   
 
A kilépési szándékot írásban kell közölni az Egyesület Elnökségének valamelyik 
tagjával. 
 
Az Egyesület céljaival vagy az Alapszabály rendelkezéseivel ellentétes magatartása 
miatt az Elnökség javasolhatja a Közgyűlésnek a tag kizárását. A kizárási javaslatot a 
Közgyűlést legalább 15 nappal megelőzően az Elnökség írásban, ajánlott postai 
küldemény útján közli az érintettel.  

 
Az érintett a Közgyűlésen előadhatja védekezését az Elnökség kizárási javaslatával 
szemben.  A Közgyűlés szótöbbséggel meghozott határozattal kizárhatja a Duna 
Chartának azt a tagját, aki az egyesület céljaival vagy az Alapszabály 
rendelkezéseivel ellentétes magatartást tanúsít.   
 
A Közgyűlés törvénysértő határozatát bármely tag - a tudomására jutástól számított 
30 napon belül - a Fővárosi Bíróság előtt megtámadhatja. A határozat megtámadása a 
határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben a 
végrehajtást felfüggesztheti. 
 
 

 
 

A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 
 
 
A Duna Charta minden tagja a Közgyűlés döntéshozatalában  egy szavazati joggal 
rendelkezik. A szavazati jogát minden tag személyesen gyakorolhatja, 
maghatalmazott útján szavazni nem lehet. Bármely tag választható és választhat.  
 
A tagok kötelesek az Alapszabály rendelkezéseinek betartására. A Tagok a belépési 
nyilatkozat aláírásával vállalják, hogy a Közgyűlési határozattal meghatározott 
mértékű éves tagdíjat a naptári év végéig megfizetik és aktívan közreműködnek az 
egyesületi célok megvalósítása érdekében.  
 

A KÖZGYŰLÉS 
 
 
A Duna Charta legfőbb szerve a Közgyűlés. A Közgyűlés ülései nyilvánosak. 
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Évente a rendes Közgyűlést össze kell hívni, valamint Közgyűlést kell tartani akkor 
is, ha azt a bíróság elrendeli, illetőleg ha a tagok egyharmada az ok és a cél 
megjelölésével kívánja. 
 

A Közgyűlés az összehívását megelőzően regisztrált tagok több, mint felének  
jelenléte esetében határozatképes. A Közgyűlést az Elnökség valamely tagja hívja 
össze. A Közgyűlésre minden tagot írásban, vagy elektronikus levélben a napirend 
közlésével kell meghívni úgy, hogy a meghívók elküldése és a Közgyűlés napja 
között legalább 15 nap időköznek kell lennie. 
 
A Közgyűlés határozatát egyszerű többséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A Közgyűlés ülésezései 
közötti időszakra a napi ügyek intézésére Elnökséget választ. Az Elnökség tagjait a 
Közgyűlés egyszerű többséggel elfogadott nyílt szavazással választja meg. 
 
A Közgyűlés döntéseiről az Elnökség írásos jegyzőkönyvet készít. Ebben fel kell 
tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők 
számarányát, nyílt szavazás esetén személyét. 
 
Kizárólag a Közgyűlés hatáskörébe tartozik: 
 

- Az Elnökség megválasztása és visszahívása, 
 

- Az Alapszabály megállapítása és módosítása, 
 

- A Duna Charta  más társadalmi szervezettel való egyesülésének elfogadása, 
 

- A Duna Charta feloszlásának kimondása, 
 

- Az Elnökség éves beszámolójának elfogadása, 
 

- A Duna Charta éves költségvetésének, éves számviteli beszámolójának és 
közhasznú jelentésének jóváhagyása, 

 
- Szükség szerint tagdíj előírása és döntés a tagdíj mértékéről.  

 
Az Elnökség beszámolójának elfogadásához a jelenlevő tagok egyszerű többségének szavazata 
szükséges.  
 
A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett 
nyereséget illetve annak mely részét hogyan használja fel, figyelemmel arra, hogy az 
Egyesület tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen 
Alapszabályban rögzített tevékenységre fordítható. 
 
Ha a Közgyűlés nem volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az 
eredeti napirendben szereplő ügyekben a jelenlévők számától függetlenül 
határozatképes. Erre a tényről a tagságot a közgyűlési meghívóban értesíteni kell. A 
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megismételt Közgyűlést a rendes Közgyűlés időpontját követően 15 napon belüli 
időpontra kell összehívni, és annak időpontját a rendes Közgyűlés meghívójában is 
meg kell jelölni. 
 

 
AZ ELNÖKSÉG 

 
 
Az Elnökség az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve. Az Elnökség 3 tagú, 
melyet a Közgyűlés választ kettő (2) évre. 
 
Két  rendes Közgyűlés közötti időszakban az Elnökség hatásköre a döntés minden 
olyan kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés  kizárólagos hatáskörébe. 
Döntéseiről, intézkedéseiről az Elnökség köteles beszámolni a Közgyűlésnek . 
 
Az Elnökség gondoskodik a Duna Charta  éves beszámolójának és közhasznú 
jelentésének elkészítéséről és annak tervezetét az évi rendes Közgyűlés elé terjeszti. 
 
 Az Elnökség  szükség szerint, de legalább negyedévente ül össze és ülései 
nyilvánosak. Az Elnökség bármely tagja e-mailen és szükség szerint írásban küldi el 
az elnökségi ülés  tervezett napirendjét is tartalmazó meghívót. Az Elnökség két tag  
jelenléte esetén már határozatképes. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű 
szótöbbséggel hozza.  Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell 
tekinteni.  
 
Az Elnökség dönthet az Egyesülettel kapcsolatos szerződések megkötéséről , 
melyekről a Közgyűlést tájékoztatja. 
 
Az Elnökség döntéseire is értelemszerűen alkalmazni kell  a döntések 
Alapszabályban rögzített közlésére,  nyilvánosságra hozatalára  az iratokba való 
betekintés rendjére vonatkozó szabályait. 
 
Megszűnik az Elnökségi tagság: 
 

a) a megbízás időtartamának lejártával, 
 

b) visszahívással, 
 
c) törvényben szabályozott kizáró ok bekövetkeztével, 

 
d) lemondással, 

 
e) elhalálozással. 
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Visszahívással szűnhet meg az Elnökségi tisztség, ha a tisztségviselő az elnökségi  
teendőit  egészségi állapota, vagy valamely más tartós akadályoztatása miatt ellátni 
nem tudja, illetve akkor is, ha ellene kizárási eljárást indítottak. 
 
 

HATÁROZATOK ÉS NYILVÁNOSSÁG 
 
 
A Közgyűlés  és az Elnökség ülései nyilvánosak, azokon bárki részt vehet. 
 
A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az Elnökség nyilvántartja a határozatok 
tárában. A Határozatok között fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, 
hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát (nyílt szavazás esetén) személyét. Az 
Elnök gondoskodik a Közgyűlés és az Elnökség döntéseinek az érintettekkel való 
közléséről írásban, igazolható módon. A Közgyűlés és az Elnökség döntéseit az 
egyesület internetes honlapján hozza nyilvánosságra. Az egyesület működése során 
keletkezett iratokba bárki betekinthet, az egyesület székhelyén előre egyeztetett 
időpontban. Az egyesület működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének 
módjáról, valamint beszámolói közléséről időszaki kiadványaiban és internetes 
honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. 
 
 Duna Charta iratait az Elnökség kezeli. Az Elnökség jogosult a tagot, vagy kívülálló 
személyt pénztárosi teendők ellátásával megbízni. A pénztáros részére díjazás 
állapítható meg. 
 
 

ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI  SZABÁLYOK: 
 
A Közgyűlés és az Elnökség határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, 
vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b) pont) élettársa a határozat alapján  
 
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  
 
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minősül előnynek  az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi 
szervezet tagjának, a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 
 
Az Egyesület megszűnését követő két évig nem lehet más Egyesület vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan Egyesületnél töltött be –annak 
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig-vezető tisztséget, amely az adózás 
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem elégítette ki. 
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Az Elnökség tagja illetve erre a tisztségre jelölt személy köteles valamennyi érintett 
Egyesületet előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más 
Egyesületnél is betölt. 
 

AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE 
 
A Duna Charta képviseletére az Elnökség bármely tagja jogosult, oly módon, hogy az 
Egyesület nevében önállóan ír alá. A Duna Charta bankszámlája feletti rendelkezésre 
az Elnökségi tagok közül ketten együttesen jogosultak. 
 
Az Alapszabályban nem szabályozott kérdésekre egyrészt az egyesülési jogról szóló 
1989. évi II. törvény rendelkezései, másrészt a később meghozandó Közgyűlési 
határozatok az irányadók. Az Alapszabályt a Duna Charta Egyesület 2002. május 31. 
napján tartott  alakuló Közgyűlése fogadta el. 
 
Kelt, Budapesten, 2009. április 6. napján. 
 
 
 
Karátson Gábor s.k.     Czakó Gábor s.k.  
 
 
 
 
 


